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Workshop 
 “Diaconie is te doen” 

 
 

Begeleiders Hortense en Armand Höppener, Rien Brouwer 
Lid werkgroep diaconie-caritas/parochiebestuur/PCIbestuur Nieuwegein 

Website https://3eenheidparochie.nl 
Email armandhoppener@gmail.com 

rien.brouwer@ziggo.nl 
Armand Höppener 

 
 
Verhaal 
van de 
diagnose van 
de  context 
waarin wij  
als mens 
leven 

Het verlaten individu: 
1. Welke kant kan je met je leven uit?  
2. Zijn er nog tien geboden?  
3. Hoe voeden we onze ziel?  
4. Het ultieme resultaat is sociale overbodigheid van de mens 
Esther van Fenema, collega psychiater; Zelf vaker nagedacht over ziel en geest. We zijn de bezieling 
kwijtgeraakt. • Weet en voel ik nog of ik de goede dingen doe •Wat zijn de ankers van je moreel 
kompas  
Definitie ziel 
• De ziel is ons moreel kompas en de opslagplaats van alle ervaringen die we in ons eigen leven 
hebben opgedaan maar ook in de generaties voor ons. 
 • Het is de spirituele component van ons leven  
Mijn diagnose samenleving  
• Verwaarlozing zorg/voeding voor de ziel 
• God Mammon regeert  
• Bureaucratie wint het van rechtvaardigheid. Geen hardheidsclausule meer) 
• Menselijk gezicht met naastenliefde is niet ingevuld 
Quo  Vadis?  
Wat zij onze waarde(n)? Diaconie , Caritas en sociale leer bieden houvast. Horen we de boodschap nog 
wel? Is er nog moreel leiderschap? Diaconie en Caritas leeft in de samenleving!!! 
Wat heeft je ziel nodig? 
• Gericht op je medemens ( dus haaks op individualisering) 
• Eigen kracht is niet alleen leidend 
• Burn-out jeugd besef dit kan niet  
• Besef van hobbels en bobbels; het leven is een reliëf. 
• Steun aan vaste gebruiken en rituelen   
• Permanente voeding uit familieoverlevering en oude verhalen (Bijbel, filosofen, theologen)  
Sociale leer >  Geeft inhoud aan moreel kompas  
1. Menselijke waardigheid         Barmhartigheid en rechtvaardigheid 
2. Algemeen welzijn           Recht op relaties, werk, inkomen en huisvesting 
3. Solidariteit            Erken de 30% armoede en het ontbreken van eigen kracht 
4. Subsidiariteit            Sluit aan bij wat leeft en kan  
Afwezigheid van Morele Leiders 
• Visie is nodig;  Rutte verkeerde voorbeeld; Geen visie nodig  
• Kunnen jullie een moreel leider noemen in ons land  
• Aanmoedigen van Moreel leiderschap  
Essentieel is :  

• Overheid moet weer gaan samenwerken met kerken/religies 
• Scheiding kerk en staat is te rigide uitgevoerd 
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De projecten 
1.Diaconie in 
beeld: 
 
Hortense Höppener 

De H. Drie-eenheidparochie bestaat uit 8 kerken op 6 locatie: De Barbarakerk Nieuwegein, de 
Nicolaaskerk in Nieuwegein, de Emmauskerk in Nieuwegein, St. Bavo in Harmelen, St. Johannes de 
Doper in Montfoort, St. Jacobus in Lopik Cabauw, basiliek H. Nicolaas in IJsselstein, St. Victor in 
Benschop. Wij hebben beelden en schilderijen die de diaconie verbeelden gefotografeerd in de 8 kerken 
om deze vervolgens in presentaties de bijbehorende verhalen te vertellen vanuit een kunsthistorisch en 
theologisch perspectief. Reacties ; “Ik loop al meer dan 40 jaar langs dit beeld maar wist niet wat het 
voorstelde”.  “Komt dit beeld uit onze kerk?”.  

2. Noodhulp 
 
Hortense Höppener 

Belangrijk voor diaconie is de beschikking over een goed netwerk dat je ook onderhoudt. 
Extern  

• de Sociale Dienst (Werk en Inkomen Lekstreek), Steunpunt Vluchtelingen, Stichting Urgente 
Noden (SUN Lekstroom), Voedselbank. Maatschappelijk werk:  terugkerende projecten: 
interkerkelijke kerstactie, Bonnenactie i.s.m. Sociale Dienst, kledinginzameling PI, inzameling 
Voedselbank. We starten nu een Paasbrodenactie voor de Voedselbank. Deze acties komen 
ieder jaar terug. 

Intern 
• Een must is de hulp/ondersteuning van de kerkcommissies, bezoekgroepen, het PCI bestuur en, 

het parochiebestuur.  Samenwerking met de overige geloofsgemeenschappen in je eigen 
gemeente. Bij ons: :Diaconaal Platform, de Stuurgroep van de interkerkelijke kerstactie. 

Vroeger eerst de  voorkant: mensen in nood nemen direct contact op met je op. Vervolgens 
huisbezoek, luisteren en proberen hen op een goed spoor te zetten. Nadeel: je bent geen professionele 
hulpverlener; de mensen zien je als tapautomaat en maken daar soms ook misbruik van. Nu zitten we 
aan de achterkant dwz. hulpverleners nemen contact met ons op.  Door korte Lijnen en weinig regels 
makkelijker en snellere besluitvorming. We steken er veel energie in om dit te bereiken. Wel missen we  
de huisbezoeken. Wij zijn er immers voor iedereen niet alleen voor de parochianen. 
Thans bezig in samenwerking met andere kerken een SchuldHulpMaatjesproject op te starten . 
Diaconaal bespreek je ook de vluchtelingenproblematiek en de gevolgen van de Energiecrisis. 
Voorbeelden barmhartigheid: “ik zat in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen”. Het laatste heeft 
geleid tot de nominatie voor de Ariënsprijs binnen het Aartsbisdom Utrecht. We kregen de 2e prijs.  
Andere acties: jaarlijkse bonnenactie in samenwerking met de Sociale Dienst. Vanuit de afdeling 
Schuldhulpverlening zijn er 75 mensen voorgedragen die in aanmerking  kwamen voor de keuze  van 5 
bonnen  uit o.a. Action, Hema, C&A. van 125 euro.  Speciaal voor dit doel hebben wij een extra 
kerstcollecte gehouden op basis waarvan wij de bonnen hebben kunnen verhogen naar 200 euro p.p. 
“De mensen waren tot tranen toe bewogen!” 

3. Lezingen 
   Cyclus 
 
Armand Höppener 

Doel: 
Nieuwe impulsen geven aan het werk van diaconie en caritas door (jonge) mensen van buitenaf wat te 
laten vertellen wat hen drijft en inspireert om zich in te zetten voor maatschappelijke thema’s of 
mensen die te maken hebben met kwetsbaarheid. • Verbinding maken met alle activiteiten die 
plaatsvinden in de parochie Heilige Drie-eenheid. Naast samenhang beogen deze inspiratieavonden 
versterking te geven aan wat er allemaal gebeurt in de geloofsgemeenschap. • Mensen nieuwe ideeën 
meegeven .•Lerende en verdiepende bijeenkomsten vanuit de katholieke bronnen zoals de sociale leer 
met de toon van een boodschap van hoop. •  Naar buiten zichtbaar dat deze inspiratieavonden plaats 
vinden en waarom juist dit door de parochie van de Heilige Drie-eenheid wordt gedaan.    
Gedane lezingen: Toekomst kerk; Stijn Fens, Armoede; Hub Crijns, Over leven dat komt; EriK Borgman;   
Thema’s toekomst: Over solidariteit, duurzaamheid en landbouw,  geloof in het publieke debat 

Gedicht   
Hoop 
Vaclav Havel  (1936-2011) 

Diep in onszelf dragen wij de hoop.  Is ze niet daar, dan is ze nergens. 
Hoop is een bewustzijn en staat of valt niet  met wat er in de wereld gebeurt. 
Hoop is voorspellen noch vooruitzien. Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift, 
ligt voor anker voorbij de horizon. Hopen, in deze diepe en krachtige betekenis is anders dan blij zijn om 
wat goed gaat of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft. Hoop is de kunst om ergens aan te 
werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is niet optimisme, niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Hoop is zeker weten dat iets zinvol is, ongeacht de afloop. 


